
– Petycja 0081/2007, którą złożyła Barbara Fischer (Niemcy), w sprawie 
zakazu kontaktowania się z córką wydanego przez niemiecki urząd ds. 
młodzieży (Jugendamt) 

W 1986 r. składająca petycję przeprowadziła się do Aurich w regionie Fryzji 
Wschodniej wraz ze swoją córką, która miała wtedy osiem miesięcy. W ciągu kilku 
lat po przeprowadzce składająca petycję poważnie podupadła na zdrowiu na skutek 
groźnego zanieczyszczenia pochodzącego z pobliskiej spalarni, gdzie spala się m.in. 
olej silnikowy i plastik. Córka składającej petycję została umieszczona w rodzinie 
zastępczej, a kiedy w 1994 r. matka zaczęła starać się o powrót córki do domu, urząd 
ds. młodzieży odrzucił jej wniosek, uzasadniając go tym, że składająca petycję, która 
powróciła do wykonywania zawodu nauczycielki, jest „nieuleczalnie chora 
psychicznie” i „niezdolna do sprawowania opieki nad dzieckiem”. Mimo że córka 
składającej petycję sygnalizowała, że chce mieszkać z matką, urząd ds. młodzieży 
odmówił udzielenia zgody, na skutek czego córka dorastała w rodzinie, w której 
obecne były narkotyki i molestowanie seksualne, a także przerwała edukację. 
Składająca petycję, która uważa, że działania te nie tylko były sprzeczne z europejską 
konwencją praw człowieka, ale także stanowią naruszenie zasad UE w sprawie 
poszanowania praw podstawowych i praw dziecka, zwraca się zatem do Parlamentu 
o interwencję. 

Informacja

– W sprawie niemieckiego urzędu ds. młodzieży (Jugendamt) złożono szereg 
petycji. Petycje te, które w dużej mierze dotyczyły dyskryminacji osób 
polskojęzycznych, zostały rozpatrzone zgodnie z opisem poniżej. 

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o przekazanie informacji;
– rozpatrzenie razem z innymi petycjami na ten sam temat.

– Petycja 0127/2007, którą złożył Erhard Wick (Niemcy), w sprawie 
arbitralnych środków podejmowanych przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i 
Młodzieży (Jugendamt)

Składający petycję zgłasza skargę w związku ze środkami podjętymi przez niemiecki 
Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w konkretnej sprawie o powierzenie opieki 
nad dzieckiem, w której występował on jako świadek. W odnośnej sprawie 
Jugendamt podjęło decyzję, zgodnie z którą dwoje dzieci, w tym jedno 
niepełnosprawne, pierwotnie powierzone opiece ojca, zostały ponownie przekazane 
pod opiekę matki. Według składającego petycję nie jest ona w stanie przyjąć na siebie 
odpowiedzialności związanej z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka, 
któremu obecnie grozi skierowanie do domu dziecka. Składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do zakazania działalności Jugendamt, ponieważ jego zdaniem 



urząd ten nieustannie poważnie narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz 
zasady UE dotyczące poszanowania praw podstawowych i praw dzieci.

Informacje

– Złożono dotychczas znaczną liczbę petycji w sprawie niemieckiego Urzędu ds. 
Dzieci i Młodzieży (Jugendamt); ostatnią z nich była petycja 0081/2007, 
rozpatrzona zgodnie z poniższym opisem.

– W rzeczywistości petycja ta odnosi się do tej samej rodziny i okoliczności co 
petycja 0128/2007, w której składającym petycję jest przedmiotowy ojciec.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– poinformowanie składającego petycję, że jego petycja zostanie dołączona do akt 

dotyczących petycji 0128/2007 i zostanie potraktowana jako pismo popierające 
tę petycję;

– zamknięcie.

– Petycja 0128/2007, którą złożył Thomas Porombka (Niemcy), w sprawie 
arbitralnych środków podejmowanych przez niemiecki Urząd ds. Dzieci 
i Młodzieży (Jugendamt)

Składający petycję zgłasza skargę w związku ze środkami podjętymi przez niemiecki 
Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sprawie dotyczącej powierzenia opieki 
nad dwojgiem jego dzieci, z których jedno jest umysłowo i fizycznie 
niepełnosprawne. Pierwotnie opiekę nad dziećmi powierzono składającemu petycję, 
lecz po interwencji Jugendamt dzieci ponownie przekazano pod opiekę matki.
Według składającego petycję nie jest ona w stanie przyjąć na siebie 
odpowiedzialności za wychowywanie poważnie upośledzonego dziecka, które często 
stwarza sytuacje zagrażające jego życiu. Ponieważ składający petycję uważa, że 
Jugendamt nieustannie narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz zasady 
UE dotyczące poszanowania praw podstawowych i praw dziecka, wzywa on 
Parlament Europejski do podjęcia interwencji.

Informacja

– Dotychczas złożono liczne petycje w sprawie niemieckiego Urzędu ds. Dzieci 
i Młodzieży (Jugendamt); ostatnią z nich była petycja 0127/2007, 
przedstawiająca identyczny zestaw faktów jak niniejsza petycja.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– rozpatrzenie wraz z innymi petycjami na ten sam temat.



– Petycja 0151/2007, którą złożyła Petra Heller (Niemcy), w sprawie 
arbitralnych kroków podejmowanych przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i 
Młodzieży (Jugendamt)

Składająca petycję zgłasza skargę w związku z krokami podjętymi przez niemiecki 
Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sprawie jej syna. W czasie ciąży 
składająca petycję została ugryziona przez kleszcza i zarażona boreliozą, która 
dotknęła jej centralny układ nerwowy (neuroborelioza). Po narodzinach dziecka 
okazało się, że jej syn został zarażony boreliozą w łonie matki. W 2004 r. 
zainterweniowało Jugendamt, które siłą odebrało jej syna, twierdząc, że nie jest ona 
fizycznie ani umysłowo zdolna do przyjęcia obowiązków związanych 
z wychowywaniem chorego dziecka, w wyniku czego dziecko zostało umieszczone w 
instytucji. Następnie Jugendamt poinformowało składającą petycję, że na mocy 
wyroku sądu jej syn zostanie przekazany pod opiekę ojca. Ponadto składająca petycję 
oświadcza, że może rozmawiać z synem przez telefon tylko w obecności 
przedstawiciela Jugendamt. Jej zdaniem w tym przypadku Jugendamt dopuściło się 
poważnego pogwałcenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz zasad UE 
dotyczących poszanowania praw podstawowych i praw dziecka, w związku z czym 
składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji.

Informacja

– Złożono liczne petycje w sprawie niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży 
(Jugendamt); ostatnią z nich była petycja 0128/2007, rozpatrzona zgodnie z 
opisem poniżej.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– rozpatrzenie wraz z innymi petycjami na ten sam temat;


